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In dit document beschrijven we de uitgangspunten van de kleding waarin teams van MHC 

Rosmalen spelen en de mogelijkheden die er zijn om als teamsponsor zichtbaar te zijn op deze 

kleding en andere attributen. Daarbij houden wij rekening met de actuele regelgeving van de 

KNHB (zie bijlage).  

 

Teamwear MHC Rosmalen  

MHC Rosmalen speelt sinds 1 juli 2019 in clubkleding van onze partner The Indian  

Maharadja. Dit merk heeft voor onze club een eigen shirt ontworpen en samen met ons een 

clubcollectie ontwikkeld. Deze bestaat onder meer uit de volgende producten:  

 

 

 
  

          Lange broek           Hoodie          Vest 

   

            Thuissokken        Meisjes/Dames thuisshirt 
       (voor senioren zonder              

Rabobank) 

       Jongens/Heren thuisshirt 
      (voor senioren zonder 

Rabobank) 
  



 

 

 

 
    Thuistenue (voor senioren zonder Rabobank) 

 
      Uit-/Trainingsshirt jongens/heren 

  

 
             Uit-/Trainingsshirt meisjes/vrouwen 

 
Uitsokken 

 

Al deze producten en speciale MHC Rosmalen keepershirts zijn vanaf 1 juli 2021 exclusief 

te verkrijgen in onze MHCR webshop van HockeyDirect en in de winkel van 

HockeyDirect aan de Sint Teunislaan 68 in Den Bosch (Winkel)   

 

Teamsponsoring MHC Rosmalen  

Om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk teams in de vastgestelde teamwear van MHC 

Rosmalen spelen, zoeken wij sponsoren.   

Om dit proces op de juiste wijze te laten verlopen, hebben wij met ingang van het seizoen 

2019-2020 een stappenplan opgesteld. Lees alle stappen eerst zorgvuldig door.  

  

https://www.hockeydirect.nl/verenigingen/mhc-rosmalen?utm_source=rosmalen&utm_medium=refferal&utm_campaign=clubs
https://www.hockeydirect.nl/winkels/den-bosch


 

1. Sponsoring houdt bij MHC Rosmalen in: ‘het ter beschikking stellen van met 

commerciële opdruk voorziene attributen. Onder attributen wordt verstaan alle 

soorten kleding, sporttassen, enz.’  

2. Het is mogelijk om jeugd- en juniorenteams te sponsoren met bijvoorbeeld 

trainingsbroeken, trainingsjassen/hooded vesten en/of sticktassen (zoals beschikbaar 

via onze clubcollectie), eventueel voorzien van reclame of logo. De rugzijde van het 

thuisshirt is niet beschikbaar (aangepast per 1-7 2020), hoofdsponsor Rabobank staat 

altijd op de voorzijde. Bij een trainingsjas of hoodie komt de reclame-uitingen 

uitsluitend op de rug.  

Voor seniorenteams geldt dat naast de genoemde items ook shirtsponsoring op de 

voorzijde van het shirt mogelijk is, als een team nog niet voorzien is.  

3. Onze teams dragen uitsluitend uitshirts als ons clubtenue onvoldoende 

onderscheidend is van de tegenstander én alleen bij uitwedstrijden. In alle andere 

gevallen dragen de teams het reguliere tenue van MHC Rosmalen (blauw shirt in twee 

kleuren met oranje bies, donkerblauwe rok/broek en oranje sokken, zie figuur 7 

clubcollectie).  

4. Ouders en andere geïnteresseerden kunnen zich melden als sponsor (of gezamenlijke 

sponsor) van een team bij de sponsorcommissie. Dat kan door een mail te sturen naar 

sponsoring@mhcrosmalen.nl. We gaan voor u na of uw sponsoring niet conflicteert 

met bestaande club sponsoren die een overeenkomst hebben op basis van 

exclusiviteit, zoals bijvoorbeeld onze hoofdsponsor Rabobank. Het akkoord op 

sponsoring verloopt altijd via MHC Rosmalen.  

5. Na akkoord van de sponsorcommissie kan een sponsor contact opnemen met 

HockeyDirect voor de uitvoering, zoals de levering en bedrukking van de clubkleding of 

andere attributen. Bestellingen kunnen worden doorgegeven aan HockeyDirect via 

een e-mail aan teamwear.hd@sportshopsdirect.com, waarbij de volgende informatie 

dient te worden verstrekt: 

- Contactgegevens aanvrager 

- Team 

- Afleveradres 

- Factuuradres 

- Bestelinformatie 

o Kledingstukken 

o Maten 

o Gewenste bedrukking (logo, nummers), gewenste afmetingen en waar 

deze bedrukking op moet komen (binnen de toegestane richtlijnen van de 

club (en daarmee de KNHB). 

- Rugnummers (en facturatie hiervan)  

Wanneer sprake is van verplichte rugnummers (KNHB) worden de kosten vergoed 

door de club. Dit is uitsluitend het geval bij jeugdteams die in de landelijke, IDC- of 

Super A-/B-/C-competitie uitkomen en bij Heren 1 en Dames 1.  

Uitsluitend de rugnummers op de thuis- en uitshirts worden door de club vergoed, 

dus geen nummers op andere kledingstukken (zie ook onze aparte notitie hierover 

met uitleg). 

mailto:sponsoring@mhcrosmalen.nl?subject=Teamsponsoring%20**%20AANVRAAG%20**
mailto:teamwear.hd@sportshopsdirect.com?subject=Bestelling%20Team%20MHCR


 

Indien gewenst neemt HockeyDirect vervolgens contact met u op. 

6. HockeyDirect zal de gesponsorde materialen zo spoedig mogelijk versturen naar het 

afleveradres. De verzendkosten zijn altijd gratis wanneer de bestelling een artikel 

bevat met een clublogo. 

7. HockeyDirect zal direct aan de sponsor factureren (verplichte rugnummers worden 

gefactureerd aan de club). 

8. De gesponsorde attributen beschouwen we als geschonken in natura en blijven als 

zodanig bij het team/de club. Na het seizoen leveren de teamleden hun gesponsorde 

attributen in bij de coach/teammanager/sponsor. Mocht het zijn dat een ouder een 

pak sponsort en zijn/haar kind het volgend seizoen naar een ander team gaat, kan (na 

overleg met de sponsorcommissie) het pak dat seizoen meeverhuizen met het kind.  
9. Sponsoren die een team sponsoren hebben de mogelijkheid om voor slechts € 250,00 

per seizoen lid te zijn van de Business Club van MHC Rosmalen, het snelgroeiende  

zakennetwerk van onze club. Meer info over de Business Club is te vinden op de 

website van onze club.     

https://www.mhcrosmalen.nl/site/Default.asp?option=2502&stcname=club_businessclub&menu=1
https://www.mhcrosmalen.nl/site/Default.asp?option=2502&stcname=club_businessclub&menu=1


 

 

Bijlage: Reglement hockeybond KNHB   
Voor de volledigheid voegen wij aan dit document toe enkele artikelen uit het 

bondsreglement van de hockeybond KNHB in dit kader.  

  

9.7. Reclame op wedstrijdtenue   
Richtlijnen reclame/uitingen op wedstrijdtenue en maatregelen bij niet voldoen   

a. Het toegestane aantal (reclame-)uitingen voor spelers/speelsters is ten hoogste 

zeven en mogen op de volgende kledingstukken als volgt worden aangebracht:   

● voorzijde shirt - één uiting niet groter dan 350 cm2;   

● achterzijde shirt onder het rugnummer - één uiting niet groter dan 200 

cm2;   

● mouw van shirt - één uiting niet groter dan 80 cm2 op elke mouw;  ● 

voorzijde van de broek/rok - één uiting niet groter dan 80 cm2 op 

voorzijde (linkerzijde van de broek/rok);   

● achterzijde broek/rok onder de tailleband - één uiting niet groter dan 

100 cm2;   

● voorzijde shirt op de kraag - één uiting aan één kant niet groter dan 40 

cm2. (verplichting rugnummer geldt alleen voor teams zoals vermeld 

in artikel 9.2.c). Op het shirt, de broek en/of rok mag naast de ten 

hoogste zeven uitingen het clublogo worden weergegeven. Het 

clublogo mag niet groter zijn dan 40cm2.  

b. Bovenstaande regels gelden voor alle teams en derhalve niet meer alleen voor de 

standaardteams.   

c. Alle spelers van een team dat shirtreclame voert, dienen dezelfde reclame-uiting te 

dragen.   

d. Nadrukkelijk wordt gesteld dat er slechts reclame mag worden aangebracht op 

wedstrijdtenues en derhalve niet rechtstreeks op het lichaam.  

  


